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السبت 21  اغسطس 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

أصبحت املدينة منذ أن حل بها النبي ژ بعد هجرته املباركة منزل الوحي، ومعقل اإلسالم، وعاصمة 
الدولة الوليدة، واتخذ النبي من املس���جد الذي بناه مقرا إلدارة شؤون املسلمني، فلم تقتصر وظيفته 
على أداء الصلوات فيه، وإمنا امتدت ليصبح مدرسة تخرج فيها الرعيل األول من قادة املسلمني وحملة 

ألويته ودعاته املخلصني، ومكانا تعقد فيه اجللسات، وتستقبل فيه الوفود والسفراء. 

عالقة المسلمين بجيرانهم 

وكان من اإلجراءات التي اتخذها النبي ژ لسالمة بناء مجتمع النبوة الناشئ، أن كتب وثيقة خالدة 
حتدد العالقات واحلقوق والواجبات بني س���كانها جميعا، مس���لمني وغير مسلمني، فقررت الصحيفة 
حرية الدين لليهود ولقبائلهم وبطونهم التي سبق أن حتالفت معها بطون األوس واخلزرج، شريطة 
مراعاة حقوق املواطنة، واالبتعاد عما يخل بالنظام، حيث جاء في الوثيقة: »وأنه من تبعنا من يهود 

فإن له النصر واألس���وة غي���ر مظلومني، وال متناصر عليه���م، وأن اليهود ينفقون مع 
املؤمن���ني ما داموا محاربني، وأن يهود بني عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم، 

وللمسلمني دينهم«.

غدر اليهود ونقضهم للعهود 

غير أن اليهود ل���م يلتزموا مبا تعاهدوا عليه، ولم يحترموا 
نصوص الوثيق���ة التي تنظم احلياة في املدينة، وإمنا غدروا 

وخانوا، ونقضوا العهود، وهموا بقتل النبي ژ لوال أن عصمه 
اهلل منهم، وسعوا بالوقيعة بني األوس واخلزرج، وكادت 
حتدث فتنة بينهما لوال أن تداركتها حكمة النبي ژ البالغة، 
ونقض���وا عهدهم مع النبي ژ في غزوة اخلندق، وكاد 
األمر يتحول إلى كارثة حتل باملسلمني بعد أن أصبحوا 

محاصرين من األحزاب ويهود بني قريظة. 
لكل هذا لم يجد النبي ژ بدا من إخراجهم من املدينة 
أو إنزال أقس���ى العقوبة بهم، حماية للدولة، وحفاظا 
على أمن املسلمني وسالمتهم، وتوحيدا للصف، فأجلى 
النبي ژ يهود بني قينقاع من املدينة في العام الثاني 
من الهجرة، ثم تبعهم يهود بني النضير في الس���نة 
الرابعة من الهجرة، ثم قضى على يهود بني قريظة في 

العام اخلامس من الهجرة خليانتهم له ژ، وتعريضهم 
املدينة للدمار وأهلها للفتك والقتل لو جنح املشركون في 

اقتحام املدينة في غزوة األحزاب. 
ولم يبق لليهود سوى خيبر، وهي قرية كبيرة تقع شمال 

شرقي املدينة بنحو 180كم، يسكنها بعض اليهود الذين لم تبد 
منهم بادرة سوء للمس���لمني، أو يؤخذ عليهم أنهم حاربوا اهلل 

ورس���وله، ولم يسمع أنهم اشتركوا في مؤامرة من املؤامرات التي 
كانوا ال يتوانون في إعدادها للنبي ژ ، ولهذا احترم النبي ژ موقفهم 

وحيادهم، غير أنهم تبدلوا وجعلوا من بلدهم مركزا لتجمع اليهود، فنزل 
عندهم يهود بني قينقاع وبني النضير، وصاروا يهددون املسلمني مبؤامراتهم، 

وأصبحوا خطرا على أمن الدولة اإلسالمية، والسيما أن خيبر تقع على الطريق املؤدي 
إلى الشام، فلزم تطهير ذلك الطريق من خطر هؤالء، والقيام بتصفية بقايا الوجود اليهودي في شبه 

اجلزيرة العربية، لتسلم قاعدة اإلسالم األساسية ومنطلقه من عدو ماكر. 

 الخروج إلى خيبر 

لم يكد النبي ژ يعود من احلديبية ويس���تريح باملدينة شهرا أو نحوه، حتى خرج إلى خيبر، في 
احملرم من العام السابع للهجرة، في ألف وستمائة مقاتل، وكان يهود خيبر من أشد الطوائف اليهودية 
بأسا وأكثرهم ماال، وأمنعهم حصونا، وأكثرهم سالحا، حتى إن قريش وعرب اجلزيرة وقفوا ينتظرون 
ما يس���فر عنه التقاء القوتني. وفي الوقت نفسه استعد املسلمون استعدادا حسنا، فاشترط النبي ژ 
أال يخرج معه إال من ش���هد احلديبية، وهم صفوة املس���لمني، وخالصة فرسانهم وأبطالهم الشجعان، 

يغمرهم إميان عامر، وحب للشهادة في سبيل اهلل، وثقة في نصر اهلل لهم. 
وكانت خيبر مكونة من ثالث مناطق تضم قالعهم وحصونهم، ومتتلئ بنحو عش���رة آالف مقاتل، 

واملناطق الثالث هي: 
منطقة النط���اة، وبها حصن ناعم، وعليه »مرحب«، وهو واحد من أبرز زعماء خيبر وفرس���انها، 

باإلضافة إلى حصنني آخرين، هما: حصن الصعب بن معاذ، وحصن قلعة الزبير. 
منطقة الشق، وبها حصنان. 

منطقة الكتيبة، وبها حصن »القموص« لبني احلقيق من يهود بني النضير، وحصنان آخران. 

خطة الفتح 

أعاد النبي ژ توزيع جيشه، فقس���مه أربع فرق: واحدة بقيادة أبي بكر الصديق، والثانية بقيادة 
عمر بن اخلطاب، والثالثة بقيادة س���عد بن عب���ادة، والرابعة بقيادة احلباب بن املنذر، 

وأمر على اجليش علي بن أبي طالب، رضي اهلل عنهم جميعا. 
وكان حصن »ناعم« أول حصن يتعرض له املس���لمون بالهجوم، وكان 
محصنا حتصينا منيعا، ودار أمامه قتال عنيف دون أن يتمكن املسلمون 
من اقتحامه، نظرا الس���تماتة املدافعني عنه، واستمر القتال طوال 
اليوم دون حتقيق نصر، وجرح من املسلمني خمسون، واستشهد 
واحد منهم، وفي اليوم التال���ي خرج »مرحب« قائد احلصن 
مختاال بقوته وسالحه، ودعا املسلمني إلى املبارزة، فبرز إليه 
»محمد بن مس���لمة« وجنح في قتله، وقيل قتله علي بن 
أبي طالب، ومتكن أبطال املسلمني من قتل إخوة »مرحب« 
وكان���وا أبطاال صنادي���د، وكان لقتلهم أثر في إضعاف 
معنويات املدافعني عن احلصن، وبعد قتال دام خمسة 
عش���ر يوما متكن املسلمون بقيادة علي بن أبي طالب 
من فتح احلصن، واالس���تيالء عليه، وفر من بقي من 
اليهود إلى حص���ن »صعب«، وكان حصنا منيعا هو 
اآلخر، وأوكل النب���ي ژ مهمة فتح هذا احلصن إلى 
»احلباب بن املنذر« الذي جنح في اقتحامه بعدما أبلى 
املسلمون بالء حسنا، واستولى على ما في احلصن من 
أس���لحة وعتاد، وكانت كثيرة جدا، حيث كان يعد هذا 
احلصن مخزنا ألسلحة يهود خيبر، ومعداتهم احلربية 

من سيوف ودروع ومجانيق. 
وبسقوط هذين احلصنني علت كفة املسلمني في احلرب، 
وأيقن اليهود أنهم ال قبل لهم باملواجهة العسكرية، فطلبوا 
الصل���ح، فأجابهم النبي ژ عليه، وعق���د معهم معاهدة كان 
من بنودها أن يجلوا عن خيبر إلى الش���ام، ويس���لموا قالعهم 
وحصونهم إلى املسلمني مبا فيها من أسلحة وعتاد، لكنهم طلبوا 
من النبي ژ أن يظلوا يعملون في أرض خيبر مقابل نصف ما تنتجه، 
وأن يكونوا في حمى املسلمني وحتت حكمهم، فقبل النبي )صلى اهلل عليه 

وسلم( منهم ذلك. 
وعلى الرغ���م من حتقيق هذا النصر العظيم، فإن النب���ي ژ عامل اليهود معاملة 
حسنة، ولم يقابل إساءاتهم بإساءة، فرد عليهم صحفا من توراتهم حني طلبوها منه، وكانت قد وقعت 
فيم���ا وقع من غنائم للمس���لمني، ولم يصنع النبي مثلما صنع الرومان حني فتحوا أورش���ليم، حيث 

أحرقوا الكتب املقدسة. 

 نتائج هذا الفتح 

كان من نتائج هذا الفتح أن صالح يهود »فدك« النبي ژ على أن يحقن دماءهم، وكذلك فعل يهود 
»تيم���اء« و»وادي القرى«، فصاحلوه على دفع اجلزية، وبقوا ف���ي بالدهم آمنني.. وبهذا النصر املبني 
دان اليهود كلهم لإلس���الم، وانتهى ما كان لهم من نفوذ وجاه، ولم تقم لهم قائمة بعد، وبهذا أصبحت 

الدولة اإلسالمية مبأمن من ناحية الشمال إلى بالد الشام.

توزيع الزكاة
هل يج��زئ اعطاء ال��زكاة لبيت ال��زكاة ليتولى 
توزيعه��ا من غير عل��م صاحب امل��ال باجلهة على 

اعتبار ثقته بهذه اجلهة؟
إذا أعطى املزكي بيت الزكاة أو أي هيئة خيرية 
أخرى جتمع الزكاة فهو يوكل هذه اجلهة في توزيع 
زكات����ه مبعرفة بيت ال����زكاة أو أي هيئة خيرية 

أخرى، ويجزئه عن توزيع زكاته بنفسه.

من السنة
السائلة ت.ع.ي تقول: هل يجب حني يؤذن املغرب 

ان تفطر على متر؟
ال يجب ان يفطر االنس����ان على متر وامنا هي 
س����نة عن الرس����ول ژ فقد روى أنس بن مالك 
عن الرسول ژ انه كان يفطر على رطب قبل ان 
يصلي فإن لم تك����ن رطبات فتمرات فإن لم تكن 

مترات حسا حسوات من ماء.

ال إكراه في الدين
 ما تفسير قوله تعالى )ال إكراه في الدين قد تبنينّ 
الرش��د من الغينّ فمن يكف��ر بالطاغوت ويؤمن باهلل 
فقد استمس��ك بالعروة الوثقى ال انفصام لها، واهلل 

سميع عليم(؟
 املعنى العام لهذه اآلية الكرمية ال تكرهوا أحدا 
على الدخول في دين اإلسالم، فإن دين اإلسالم بني 
واضح، دالئله وبراهينه ساطعة واضحة كالشمس 
في رابعة النهار، فال يحتاج الى ان يكره أحدا على 
الدخول فيه، بل من هداه اهلل لإلس����الم وش����رح 
صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن 
أعمى اهلل قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه ال 
يفيده الدخول في الدين مكرها مجبورا، ومن خلع 
األوثان واألنداد وما يدعو اليه الشيطان من عبادة 
كل ما يعبد من دون اهلل، ووحد اهلل فعبده وحده 
وشهد ان ال إله إال هو، فقد ثبت في أمره واستقام 

على الطريقة املثلى والصراط املستقيم.
واملقصود بالعروة الوثقى انه استمسك بالدين 
بأقوى س����بب وشبه ذلك بالعروة القوية التي ال 
تنفصم، هي في نفسها محكمة مبرمة قوية، ورباطها 
قوي شديد، وهو التمسك باإلسالم ومبنهج القرآن 

واحلب في اهلل والبعض في اهلل.
وليس املقصود بهذه اآلية انه يجوز ألحد دخل 
اإلس����الم وشهد ان ال إله إال اهلل أو ولد من أبوين 
مسلمني وعاش في بيئة مسلمة ان يرتد عن اإلسالم 

ويحتج بهذه اآلية الكرمية ال إكراه في الدين.
وهذه اآلية الكرمية بالرغم من اختالف العلماء 
في نسخها أو عدم نسخها كآية القتال وهو قول 
اهلل تعالى )يأيه����ا النبي جاهد الكفار واملنافقني 
واغلظ عليهم( اال انهم متفقون على انها نزلت في 
الكفار خاصة ولم تنزل للمسلمني الذين يريدون 

االرتداد عن دين احلق الى الباطل.
يقول القرطبي في تفسيره »نزلت هذه اآلية في 
أهل الكتاب خاصة انهم ال يكرهون على اإلسالم 
إذا أدوا اجلزية، والذين يكرهون أهل األوثان فال 
يقبل منهم إال اإلسالم« ومع اختالف الروايات حول 
سبب نزولها اال انها مثلما قلت تكره لغير املسلم 

الذي لم يسلم فال يكره على اإلسالم.
ويقول ابن كثير في تفس����يره »ذهبت طائفة 
كثيرة من العلماء الى ان هذه اآلية محمولة على أهل 
الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل 
إذا بذلوا اجلزية«، وروى ابن كثير في تفس����يره 
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: سبب نزول هذه 
اآلي����ة )ال إكراه في الدي����ن( فقال: نزلت في رجل 
من األنصار من بني سالم بن عوف كان له ابنان 
نصرانيان، وكان هو رجال مس����لما، فقال للنبي 
ژ: أال اس����تكرههما فإنهما قد أبيا إال النصرانية 

فأنزل اهلل ذلك.
وعلى القول بعدم نسخها نرى طوال التاريخ 
اإلسالمي بدءا بعهد رسول اهلل ژ االلتزام بهذا 
الش����عار »ال إكراه في الدي����ن« وكذلك التزام هذا 
الشعار صحابته الكرام ومن جاء بعدهم من حكام 
املسلمني امللتزمني بتطبيق شريعة اهلل ولم نسمع 
ان أحدا من املس����لمني أكره ذميا واحدا على ترك 
دينه واعتناق اإلس����الم طوال الفترة التي كانت 
تطبق فيها ش����ريعة اإلسالم، يقول ابن كثير في 
تفسيره عن ابن أبي حامت عن أبي هالل عن أسبق 
يقول أسبق: كنت في دينهم يعني دين النصارى 
مملوكا لعمر بن اخلطاب ÿ، فكان يعرض علي 
اإلس����الم فآبى، يعني ارفض، فيقول ال إكراه في 
الدين، ويقول ال سبق لو أسلمت الستعنا بك على 

بعض أمور املسلمني.

د.خالد المذكور

فتوحات 
إسالمية

هو ُأبّي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح.
وهو من صناديد قريش الذين كانوا يحاولون الوقوف في وجه الدعوة 
النبوية. وكان شديد اجلدال واملراء مشى مرة الى رسول اهلل ژ بعظم 
بال قد ارفت، فق����ال: يا محمد، أنت تزعم ان اهلل يبعث هذا بعدما أرّم؟ 
ثم فّته في يده، ثم نفخه في الريح نحو رس����ول اهلل ژ، فقال رسول 
اهلل ژ: »نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه اهلل وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم 
يدخلك اهلل النار«. فأنزل اهلل تعالى فيه )وضرب لنا مثال ونسي خلقه 
قال من ُيحيي العظام وهي رميم. ُقل ُيحييها الذي أنشأها أول مرة وهو 
بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الش����جر األخضر نارا فإذا أنتم منه 

توقدون(. يس: 78 – 80.
وكان ُيبغ����ض النبي كثيرا، فهو الذي أمر عقب����ة بن أبي معيط أن 

يبصق في وجه النبي ژ.
قال ابن اسحاق: كان ُأبّي بن خلف، كما حدثني صالح بن ابراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف، يلقى رس����ول اهلل ژ مبكة، فيقول: يا محمد إن 
عندي العوذ، فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه، فيقول رسول 
اهلل ژ: »بل أنا أقتلك إن ش����اء اهلل«. قال: فلما كانت غزوة أحد، أسند 
رسول اهلل ژ في الشعب أدركه ُأبّي بن خلف وهو يقول: أي محمد، ال 
جنوت إن جنوت، فقال القوم: يا رس����ول اهلل، أيعطف عليه رجل مّنا؟ 
فقال رسول اهلل ژ: »دعوه« فلما دنا تناول رسول اهلل ژ احلربة من 
احلارث بن الصمة، يقول بعض القوم فيما ُذكر لي: فلما أخذها رس����ول 
اهلل ژ من����ه انتف����ض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الش����عراء عن 
ظهر البعير إذا انتفض بها – قال ابن هشام: الشعراء ذباب له لدغ – ثم 

استقبله فطعنه في ُعنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا.
قال ابن هشام: )تدأدأ( يقول: تقّلب عن فرسه فجعل يتدحرج.

فلما رجع الى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير، فاحتقن 
الدم، فقال ُأبّي بن خلف: قتلني واهلل محمد! قالوا له: ذهب واهلل فؤادك! 
واهلل إن بك من بأس، قال: إنه قد كان قال لي مبكة: »أنا أقتلك«. فواهلل 
لو بصق علّي لقتلني. فمات عدّو اهلل بسرف وهم قافلون به الى مكة.

شعر حسان في مقتل ُأبّي بن خلف:
قال ابن اسحاق: فقال حّسان بن ثابت في ذلك:

أب����ي يوم ب����ارزه الرس����ول لقد ورث الضاللة عن أبيه  
وتوع����ده وأنت ب����ه جهول أتيت إليه حتمل رّم عظٍم  
ُأمّي����ة إذ يغ����ّوث ي����ا عقيل وقد قتلت بنو النّجار منكم  
أب����ا جه����ٍل ألّمهم����ا الهبول وتّب ابنا ربيعة إذ أطاعا  
بأس����ر القوم أس����رته قليل وأفلت حارٌث ملا شغلنا  

قال ابن هشام: أسرته: قبيلته.
وقال حّسان بن ثابت أيضا في ذلك: )من الوافر(

لقد ُألقيت في ُسحق السعير أال من ُمبلٌغ عّني ُأبّيا  
وتقسم أن قدرت مع النذور متّنى بالضاللة من بعيٍد  
وقول الُكفر يرجع في غرور متنيك األماني من بعيٍد  
فق����د القتك طعنة ذي حف����اٍظ            كرمي البيت ليس بذي فجور
له فضٌل على األحياء ُطّرًا   ذا ناب����ت ُملّم����ات األم����ور

أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها ُأبّي بن خلف

أول من جهر بالقرآن

ه����ي معلم����ة الرج����ال، الصديقة بنت 
الصديق، خليفة رسول اهلل ژ، بنت ابي 
بكر عبداهلل بن ابي قحافة عثمان بن عامر، 
القرشية التيمية، املكية ام املؤمنني، زوجة 
س����يد ولد آدم واحب نس����ائه اليه، وابنة 
اح����ب الرجال اليه املبرأة من فوق س����بح 

سموات.
تتلمذت وتخرجت في مدرسة النبوة، 
فقد توالها في طفولتها ش����يخ املس����لمني 
ابوها الصديق، ورعاها في ش����بابها نبي 

البشرية ومعلمها.
وكان تزويجه ژ بها بأمر من اهلل عز 
وجل بعد وفاة خديج����ة رضي اهلل عنها 
فتزوج بها وبسودة بنت زمعة رضي اهلل 
عنهما في وقت واحد، ولكنه دخل بسودة 
وتفرد بها ثالثة اعوام حتى بنى بعائشة 
في شوال بعد وقعة بدر، وانتقلت العروس 
الصغيرة إلى بيت النبوة، الذي كان عبارة 
عن حجرة من احلجرات شيدت حول املسجد 
من اللنب وس����عف النخيل، وقد وضع فيه 
فراش من أدم حشوه ليف، ليس بينه وبني 
االرض اال احلصير وعلى فتحة الباب اسدل 

ستار من الشعر.
 ÿ حبه ژ لها: عن عمرو بن العاص

ان رسول اهلل ژ استعمله على جيش ذات 
السالسل، قال: فأتيته فقلت: يا رسول اهلل، 
اي الناس احب اليك؟ قال: عائشة، قال: من 

الرجال؟ قال: أبوها.
وكانت خير زوجة صبرت مع الرسول 
الكرمي على الفقر واجلوع حتى كانت متر 
االيام الطويلة وما يوقد في بيت رس����ول 
اهلل نار خلبز او طبيخ، وامنا كانا يعيشان 

على االسودين التمر واملاء.
وملا اقبلت الدنيا على املسلمني اتيت مرة 
مبائة الف درهم وكانت صائمة ففرقتها كلها، 
وليس في بيتها شيء، فقالت لها موالتها: اما 
استطعت ان تشتري بدرهم حلما تفطرين 

عليه؟ قالت: لو كنت ذكرتيني لفعلت.
فكانت مرجع الرج����ال في تلقي العلم 
والبالغة ومرجعا لهم في احلديث والسنة 
والفقه، فقال الزهري: »لو جمع علم عائشة 
الى علم جميع النس����اء، لكان علم عائشة 

افضل«.
وقال هشام بن عروة عن ابيه قال: »لقد 
صحبت عائش����ة، فما رأيت احدا قط كان 
اعلم بآية انزلت، وال بفريضة، وال بسنة، 
وال بشعر، وال أروى له، وال بيوم من ايام 
العرب، وال بنسب وال بكذا وال بكذا وال بقضاء 

وال طب منها فقلت لها: يا خالة الطب من 
اين علمته؟، فقالت: كنت امرض فينعت لي 
الشيء، وميرض املريض فينعت له، واسمع 

الناس بعضهم لبعض فأحفظه«.
وعن مس����روق قال: قلنا له: هل كانت 
عائشة حتسن الفرائض؟ قال: »واهلل لقد 
رأيت اصحاب محمد االكابر يسألونها عن 
الفرائض ومع هذا كل����ه كانت رضي اهلل 
عنها تغار، بل من اشد نساء النبي ژ غيرة 
عليه، وهذه من طبيعة املرأة، ولكن غيرتها 
مقبولة مهذبة لم تصل الى حد التس����ويغ 

لها بإيذاء الضرائر«.
فعندما مرض رس����ول اهلل بعد عودته 
من حجة ال����وداع كان يقول وهو يطوف 
على نسائه متسائال: اين انا غدا؟، اين انا 
بعد غد؟، اس����تبطاء ليوم عائشة، فطابت 
نفوس بقية امهات املؤمنني رضي اهلل عنهن 
جميعا: بأن ميرض رس����ول اهلل ژ حيث 
احب، وقلن جميعا: يا رسول اهلل قد وهبنا 

ايامنا لعائشة.
وانتق����ل حبيب اهلل الى نبت احلبيبة، 
فسهرت مترضه، فداك ابي وامي يا رسول 
اهلل، وحانت حلظة الرحيل ورأسه الشريف 

على حجرها.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

غزوةخيبر 
اليهود.. ونقض العهود

أول من جهر بالقرآن الكرمي ف���ي مكة من الصحابة، عبداهلل بن 
مسعود، الذي قال عنه الرسول ژ »من أحب أن يسمع القرآن غضا 
كما انزل فليس���معه من ابن ام معب���د«، وقد أورد االمام عبداحلليم 
محمود ف���ي كتابه »دالئل النبوة« قصة املفاج���أة التي أحدثها ابن 
مسعود حينما أس���مع نفرا من قريش كالم اهلل ولم يخشهم: وقال 
ابن اس���حاق: وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه قال: كان 
أول من جهر بالقرآن بعد رسول اهلل ژ مبكة، عبداهلل بن مسعود 
ÿ، ق���ال: اجتم���ع يوما أصحاب رس���ول اهلل ژ فقالوا: واهلل ما 
س���معت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ 
فقال عبداهلل بن مس���عود: أنا، قالوا: انا نخشاهم عليك، امنا نريد 
رجال له عشيرة مينعونه من القوم ان أرادوه قال: دعوني فإن اهلل 
مينعني قال فغدا ابن مسعود حتى أتى املقام في الضحى، وقريش 
في أنديتها، حتى قام عند املقام ثم قرأ: »بسم اهلل الرحمن الرحيم« 

رافع���ا بها صوته »الرحمن علم القرآن« قال: ثم اس���تقبلها يقرؤها 
ق���ال: فتأملوه فجعلوا يقولون ماذا قال ابن ام معبد؟ قال: ثم قالوا: 
انه يتلو بنص ما جاء به محمد، فقاموا اليه، فجعلوا يضربونه في 
وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما ش���اء اهلل ان يبلغ ثم انصرف 

الى أصحابه، وقد اثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا 
علي���ك، فقال: ما كان أعداء اهلل أه���ون علي منهم اآلن، 

ولئن شئتم ألغادينهم مبثلها غدا، قالوا: ال حسبك، 
قد أسمعتهم ما يكرهون«.

وي���روى عنه أنه ق���ال: »خير الغنى غنى 
النفس، وخير الزاد التقوى، وشر العمى عمى 
القلوب، وأعظم اخلطايا الكذب، وشر املكاسب 
الربا، وشر املأكل مال اليتيم، ومن يعف يعف 

اهلل عنه، ومن يغفر يغفر اهلل له«.




